
Καλοκαίρι



• Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη 
εποχή των παιδιών γιατί 
απολαμβάνουν το παιχνίδι στην 
ακρογιαλιά, στην κατασκήνωση, 
στην εξοχή.

• Επίσης, είναι μια εποχή που μας 
φέρνει πολλά γευστικά φρούτα: 
καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, 
νεκταρίνια, κεράσια, ...

Η αγαπημένη εποχή όλων!



Ξεκουράζονται, παίζουν ξένοιαστα περισσότερες ώρες με τους φίλους τους στη γειτονιά, στο 
πάρκο, στην αυλή, στη θάλασσα ή μέσα στο σπίτι.

- Τι κάνουν κάθε καλοκαίρι;
- Τι θα ήθελαν να κάνουν αυτό το καλοκαίρι;
- Πώς αλλάζει η ζωή μας το καλοκαίρι σε σχέση με τις άλλες εποχές;
- Την ενδυμασία του καλοκαιριού.
- Τα φρούτα του καλοκαιριού.
- Τι διαφορετικό έχει αυτό το καλοκαίρι.

Τι κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι;

Εξηγήστε στα παιδιά ότι φέτος το καλοκαίρι ό,τι και να αποφασίσετε να 
κάνετε θα πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους τον κορωνοϊό, 
κρατώντας την απόσταση ασφαλείας από τους γύρω, πλένοντας συχνά 
τα χέρια τους χωρίς να αγγίζουν το πρόσωπό τους και τους άλλους κ.ά.







Ποίημα για το καλοκαίρι

Καλοκαίρι

Καλοκαίρι! Καλοκαίρι!
Χίλια δυο καλά μας φέρνει:
πρασινάδες και λουλούδια

και πουλάκια με τραγούδια.

Και στο δάσος εκεί πέρα
τη φωνή του γερο-κούκου,

που φωνάζει όλη μέρα:
κούκου, κούκου, κούκου, κούκου!

Γεώργιος Βιζυηνός



Φρούτα του καλοκαιριού

Μαζέψετε σε μια λεκάνη όλα τα φρούτα του καλοκαιριού που 
έχετε στο σπίτι. Παρατηρήστε και συζητήστε τα πιο κάτω:

➢για το χρώμα τους
➢για το σχήμα τους
➢για το μέγεθός τους
➢για το εσωτερικό τους, όταν τα κόψουμε στη μέση
➢ποια έχουν κουκούτσια
➢για την γεύση τους, αφού τα δοκιμάσουμε



Τι θα χρειαστούμε: 

• Όσα περισσότερα φρούτα του καλοκαιριού (ροδάκινα, φράουλες, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι, νεκταρίνι, χρυσόμηλο
κ. ά.).

«Βλέπω ένα φρούτο» ο κάθε ένας με τη σειρά θα πρέπει να δίνει
περιγραφή στον άλλο ώστε να ανακαλύψει ποιο φρούτο βλέπει χωρίς να το
δείξει.

π.χ. Βλέπω ένα κόκκινο φρούτο, μικρό που δεν έχει κουκούτσια, ποιο είναι;
Η φράουλα!

Βλέπω ένα φρούτο μεγάλο πράσινο και στρογγυλό, ποιο είναι; Το καρπούζι!

Παιχνίδι 1: «Βλέπω ένα φρούτο»



Τι θα χρειαστούμε: 

• Όσα περισσότερα φρούτα του καλοκαιριού (ροδάκινα, φράουλες, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι, νεκταρίνι,
χρυσόμηλο κ.ά.).

• Ένα μαντήλι για να κλείσουμε τα μάτια.

Στη συνέχεια, ο κάθε ένας με τη σειρά θα πρέπει να κλείσει τα μάτια
με το μαντήλι και ο άλλος να του δώσει να δοκιμάσει ένα κομματάκι
από κάποιο φρούτο. Άραγε θα το αναγνωρίσει; Ποιος είναι άραγε ο
καλύτερος Ντετέκτιβ, εσείς ή το παιδί; Το παιχνίδι μπορούν να το
παίξουν και με τα αδέλφια τους, αν έχουν.

Παιχνίδι 2: «Ντετέκτιβ των φρούτων»



➢Αν τελικά απομείνουν φρούτα, μπορείτε να τα κόψετε και να

φτιάξετε μια υπέροχη δροσερή φρουτοσαλάτα!

➢Ή γρανίτα φρούτων! Πώς; Βάζουμε τα φρούτα στο μπλέντερ και στη

συνέχεια στις ειδικές θήκες για παγωτό ξυλάκι, αφήστε τα να

παγώσουν και είναι έτοιμα! Και αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε

μπλέντερ, κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια, γεμίστε τις θήκες

παγωτού και συνεχίστε προσθέτοντας χυμό μέχρι να γεμίσουν

εντελώς! Βάλτε τα στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν και καλή σας

όρεξη!







Παραδοσιακό Παραμύθι

«Ποιος έφερε το καλοκαίρι»

https://www.youtube.com/watch?v=U9RXbyPUJ2A&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=U9RXbyPUJ2A&t=8s


Χειροτεχνία: «Καρπούζι»:

Πάρτε ένα χάρτινο πιάτο και κόψτε το στη μέση.
Αν δεν έχετε σχηματίστε ένα ημικύκλιο σ’ ένα
χαρτονάκι. Έπειτα, με μαρκαδόρους ή μπογιές
χρωματίστε το πράσινο και κόκκινο για να
φτιάξτε το εσωτερικό και εξωτερικό ενός
καρπουζιού. Μην ξεχάσετε τα κουκούτσια!

Δείξε με το 
χέρι σου!!!



Τα βήματα 
για να 
φτιάξτε 
βαρκούλα



Ζωγράφισε αυτά που αγαπάς να κάνεις περισσότερο το καλοκαίρι!



Τέλος


